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Ünnepi megemlékezés 
Az 1848-49-es forradalom és szabad

ságharc évfordulóján ünnepi megemlé
kezés lesz március 15-én délelőtt 10 óra
kor a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont színháztermében. Közreműködik a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium irodalmi 
színpada és a Kemenesalja Néptánccso
port. Ezt követően megkoszorúzzák a 
Széchenyi utcai domborművet és a te
metőben Virághalmi Ferenc síremlékét. 

Kántornap 3 4 6 b 

a katolikus templomban 
Március 3-án kántomap volt a celldömölki 

katolikus templomban. Az egyházmegye terü
letéről 15 kántor jött el a rendezvényre. Elsőként 
a szombathelyi székesegyház Wemer kórusa 
adott műsort dr. Pehm László vezényletével. 
Ezután gregorián énekek következtek, az egy
házi ünnepek sorát követve. Adventi, kará
csonyi, nagyböjti, húsvéti és pünkösdi dallamok 
szerepeltek a programban. V. L. 

Szakértők: veszélytelen a hulladékégető 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

Február 28-án tartotta rendes ülését 
Celldömölk önkormányzatának képviselő
testülete. A kiemelt téma a város Altalános 
Rendezési Tervének fejlesztési koncepció
ja volt. Az előre kellően megtárgyalt és he
lyenként módosított előterjesztést a képvi
selők egyhangúlag elfogadták. A koncep
ció tartalmaz egy rendeletet is, amely a vá
ros területfelhasználási és építési szabálya
it foglalja keretbe - átmeneti jelleggel. Ér
vényben lesz a végleges terv elfogadásáig, 
előreláthatólag ez év novemberéig. 

A vitában számos kérdés felmerült, szóba 
került a talajvíz szintjének az emelkedése, az 
alsósági városrész további beépítésének kér¬
dése, a várost megkerülő út, a Sághegyre ve
zető feljáró, az Alsóság és a városközpont 
közötti rész beépítése stb. Mindezekre a 
Schőmer Urbanconsult Kft. - a tervezetet ké

szítő cég - vezetője igyekezett kielégítő vá
laszt adni. 

Számos közérdekű kérdésben döntött a tes
tület a folyó ügyek pontban is. Elsők között 
tárgyalták a MÁV által üzemeltetendő új, ve
szélyes hulladékot elégető berendezés felsze
relésének a kérdését. Ebben az ügyben csak 
tudomásvételi döntést kellett hozni. A MÁV 
képviselői elmondták, hogy a környezetvé
delmi felügyelőség nem Iát akadályt az égető 
beüzemeltetése előtt. A tervek szerint szep
tembertől indulna az égetés, hozzávetőleg 
10-12 tonna, főleg olajos hulladék, zsír és 
olaj megsemmisítése történne a celldömölki 
rendezőpályaudvar területén. Semmilyen ká
ros környezeti hatás nem várható - hallottuk. 
A képviselők döntöttek arról, hogy folytasson 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Önköltséges ^ 
nyelvtanfolyamok 
a gimnáziumban 

A celli gimnázium - anyagi okok miatt -
évek óta nem tud tanórán kívüli foglalkozás ke
retében nyelvvizsgákra felkészítő programot 
szervezni. Tekintettel arra, hogy a végzősök 
számára a továbbtanuláshoz egyre inkább szük
séges a nyelvvizsga, az iskola kérése alapján 
az alapító, a városi képviselő-testület kibővítette 
az intézmény tevékenységi körét, és mint vál
lalkozói formát engedélyezte a felkészítő nyelv
tanfolyamok szervezését. A felmérések szerint 
20-22 tanuló érdeklődik az önköltséges tanfo
lyam elvégzése iránt. 

gy-

3 K $ 
KMK-kirakatok: 

ez a reklám helye... 
Nehéz időket élnek a művelődési házak is. 

Kevés az önkormányzati támogatás, a funkciók 
sem körvonalazódtak pontosan. Felmérve a le
hetőségeiket, a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont dolgozói úgy döntöttek, két új szolgáltatási 
formát ajánlanak a lakosságnak. Az egyik a kü
lönböző családi rendezvények, esküvők, balla
gási ebédek, vacsorák szervezésének és lebo
nyolításának a lehetősége. A másik a vállalko
zóknak, cégeknek és intézményeknek szól. Le
hetőség nyílik arra, hogy a Kemenesaljái Mű
velődési Központ kirakatüvegeit bérbe vegyék 
reklám hirdetések elhelyezésére. A havi Műsor
füzetben is hirdethetnek az érdeklődők. gy. 

230 éve született S i G h 

Kresznerics Ferenc 
Kresznerics Ferenc szüle

tésének 230. évfordulóján ko-
szorúzási ünnepséget rendez
tek a nyelvész sírjánál, az al
sósági katolikus temetőben. 

Dr. Bellérné Horváth Cecília, 
a Kresznerics Ferenc Könyvtár 
igazgatója emlékezett meg a 
neves tudósról. Eit követően 
Kovács Nóra Fehér Ferenc: 
Nyelv és varázs című versének 
részletét szavalta. Koszorút az 
Önkormányzat, a városi könyv
tár, a Kemenesaljái Berzsenyi 

Asztaltársaság, a honismereti 
munkaközösség, az alsósági ró
mai katolikus plébániahivatal 
és az alsósági klubkönyvtár 
képviselői helyeztek el. 

A megemlékezés után dr. 
Koltai Jenő alsósági esperes
plébános tartott előadást a 
Kresznerics Ferenc Könyv
tárban. Az esperes a nagy elöd 
teljes életútját és munkásságát 
bemutatta a nagyszámú érdek
lődőnek. 

gy-

Olvasóink figyelmébe! A következő lapszámunk, amelyben 
közöljük a március 27-ei közmeghallgatásra bocsátott önkormányzati 
anyagot, a megszokottnál három nappal korábban, már március 25-én, 
hétfőn megvásárolható a terjesztőknél. 
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^Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
(Folytatás az 1. oldalról) 
a polgármester tárgyalást a kórház veszélyes 
hulladékának ebben az égetőben történő meg
semmisítéséről. A kórháznak jelenleg saját 
égetője van az intézmény területén. 

Ha minden igaz, megegyezésre jutott Ke-
menesmihályfa és Celldömölk önkormányza
ta az olajtároló építésének kérdésében. A be
ruházó (IPR) képviselője szerint nem nagyon 
lehet tovább várni, mivel minden hatósági en
gedélyt beszereztek és kezdenék az építke
zést 

A következő folyó ügy az alsósági óvoda 
vezetői állásának meghirdetése. A döntés 
szerint a Művelődési Közlönyben meghirde
tésre kerülő vezetői állást ez év augusztus 
l-jétől kell betölteni. Az állás meghirdetésére 
azért van szükség, mert az októberben ala
pított intézmény vezetőjének a megbízatása 
július 31-én lejár. 

Törvényi kötelezettségnek eleget téve 
megalkották a városatyák a közbeszerzési 
szabályokról szóló rendeletet is. Ezt a helyi 
jogszabályt a képviselők egyhangúlag fogad
ták el. 

Elutasító döntés született arról, hogy el
adják az önkormányzat tulajdonában lévő 
ÉGÁZ-részvényeket és a kárpótlási jegye
ket. 

A szennyvízcsatorna-hálózat továbbfej
lesztése is téma volt. A meghozott határozat 
a céltámogatás elnyeréséhez köti a csatorna
hálózat további építését. A pályázati pénz el
nyerésére (ami a szükséges összeg 30 száza
lékát jelenti) megvannak a reális esélyek. 

Az önkormányzat tulajdonát képező, mű
velésre alkalmas, bérbe adott földterületek 
bérleti díjának húsz százalékos emelését fo
gadták el a képviselők. Ez a döntés március 
l-jétől lépett életbe. 

Hosszas, néha furcsa felhangoktól sem 
mentes vita alakult ki a szerkesztőségünk ál
tal javasolt Nívódíj szabályozása és rende
letbe történő iktatása körül. Egyes képviselők 
a 20 ezer forintos pénzbeli juttatást sokallták 
és tartották feleslegesnek, mások Összehason
lításokkal próbálták megkérdőjelezni a díj 
megalkotásának szükségességét. Végül olyan 
döntés született, hogy a Nívódíj háromévente 
kerüljön átadásra, a díjazás a városban mű
ködő összes tájékoztatási eszközben közre
működőkre terjedjen ki, és az idén nettó 20 
ezer forintos pénzjutalom járjon az oklevél 
mellé. Az elismerést azok között osztják ki, 
akik rendszeresen publikálnak a helyi tájé
koztatási eszközök valamelyikében szabatos 
nyelvezettel és színvonalasan. 

Még egy elutasító döntés született. A tes

tület 8:6 arányban elvetette Csizmaziáné 
Huber Mária, a Szociális Segítő Szolgálat 
vezetője jogi szakokleveles képzésének rész
beni támogatási kérelmét, mivel ez a kép
zettség jelenlegi munkakörének végzéséhez 
nem feltétel. 

A cigány kisebbségi önkormányzatnak -
törvényi kötelezettség alapján - a Hollósy tér 
i . szám alatt - irodahelyiséget biztosít az Ön
kormányzat. Ezt a javaslatot egyhangúlag fo
gadták el a képviselők. 

Az ülés végén Makkos István polgármes
ter szólt a kórház helyzetéről és azon ötleté
ről, hogy lakossági hozzájárulást kellene 
kérni az intézmény további működtetéséhez. 
Az ötlet kivitelezhetőségéről különbözőkép
pen vélekedtek a képviselők. Egyesek szerint 
van esély a lakosság bevonására, mások sze
rint nem tudnak többet áldozni a polgárok, 
mivel anyagi helyzetük ezt nem engedi meg. 
A beszélgetésből az derült ki , hogy az ötletet 
nem kell elvetni, meg kell vizsgálni a jogi 
lehetőségeket (a Kórházért Alapítvány eset
leges bevonása), és utána kell dönteni a kér
désben. A polgármester ecsetelte, hogy igen 
nagy a bizonytalanság a további kórházi 
ágyak megszüntetésével kapcsolatban. 

A következő testületi ülés - a tervek sze
rint - március 11-én lesz, amit 27-én köz
meghallgatás követ, amikor a fű téma az 
1996-os költségvetés lesz. 

Györe Géza 

Rendhagyó farsang az alsósági iskolában Február 23-án rendezték meg a Berzsenyi 
Lénárd Általános Iskolában a farsangi mu
latságot, amelyet lázas készülődés előzött 
meg. Honfoglalásunk 1100. évfordulója tisz
teletére hirdette meg a diákönkormányzat 
vezetősége azt, hogy az iskola osztályai öl
tözzenek be különböző történelmi korok ru
háiba. 

A tanulók igen komolyan vették a felada
tot, ami az eredményen érezhető is volt. 
Megelevenedett előttünk a Rege a csodaszar
vasról, találkozhattunk törökökkel, más jele
netek Mátyás korát idézték, újra láthattuk az 
egri vár ostromát, megismerkedhettünk az 
adószedés nyomorúságával a múltban (is). A 
nap fénypontja a Nagy Lajos korabeli jel
mezekbe öltözött osztály volt, amely a Toldit 
jelenítette meg jó humorú szöveggel, találó 
figurákkal, eszközökkel. 

Felnőttek, gyerekek egyaránt jól szórakoz
tak ezen a rendhagyó jelmezversenyen. 

Képünkön a Toldit játszó 8. a osztály tag
jai láthatók. 

losoncz 

Betörtek az új tornacsarnokba 
Még fel sem avatták, máris 

betörtek az új, alsósági torna
csarnokba. Az ismeretlen elkö
vető a létesítmény nyugati ol
dalának egyik ajtóüvegét törte 
be, így jutott az épületbe. Végül 

is semmit nem vitt el, rá valló 
„névjegyét" azonban otthagyta 
az egyik öltözőhelyiség köze
pén, így hát nem mondhatjuk, 
hogy dolgavégezetlenül távo
zott... V. L. 

m. Molnár István kiállítása 
Március 22-én délután 5 órakor ez a tárlat az első a kiállítások kö-

nyílik m. Molnár István celldömöl
ki származású festőművész kiállí
tása a Kemenesaljái Művelődési 
Központ galériájában. 

Emlékeztetőül elmondjuk, hogy 

zül, amelynek hitelesített meghí
vója részt vesz az év végi műtárgy-
sorsoláson a múlt számban közölt 
feltételeknek megfelelően. 

gy-

KÖCSK IS SZPONZORÁL. Egyházashetyéről készült faluriportunk néhány mondatban foglalkozott a helyi labdarúgó-csapattal is. Ezzel kap
csolatban igyekeztünk felsorolni a csapat anyagi támogatóit. Igyekezetünk ellenére kimaradt a fő szponzor, a köcski önkormányzat, melynek 
támogatása meghatározó a csapat fenntartásában. Az érintettektől ezúton kérünk elnézést. V. L. 
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Jó lenne végre feledni... 

Erről a képről aztán igazán nem lehet azt állítani, hogy ritka látványosságot 
örökített meg. Celldömölk központjában - sajnos - a nap szinte minden 
órájában ennyien (vagy még többen) állnak sorban a távhívásos telefonké
szülék előtt. A Rábacom azt ígéri, augusztusban már más lesz a helyzet. Jó 
lenne végre feledni, ami most van... Fotó: Völgyi 

Szilvia fotó-videó 
Celldömölk, Dr. Szomraky u. 

Esküvő- és lakodalom fénykép- és videofelvétele 
(teljes körű szolgáltatás esetén ajándék nagyítás 

1200 Ft értékben) 
- fényképalbumok, fényképkeretek, színes filmek árusítása, 

- színes v. fekete-fehér igazolványképek azonnal, 
- fénykép- és videofelvételek készítése, 

- színes amatőrfilm kidolgozása. 

ÜZLETI AJÁNLAT 
Celldömölk központjában, a PARTI ÜZLETKÖZPONT 
földszintjén, emeletén és tetőterében kialakítandó üz
letek, bemutatótermek, irodák, rendelők, kávézó stb. 

TULAJDONJOGA MEGVÁSÁROLHATÓ. 
A kialakításhoz kérjük az érdeklődők funkcióra és helyi¬
ségméretre vonatkozó igényét az alábbi telefonszámokon, 
illetve az üzletvezetőnél leadni: 

06-30-461-295 vagy 06-95-320-214 

A szennyvízcsatorna-hálózat 
további építésének tervei 

Celldömölkön ? 
A celldömölki szennyvízcsatorna-hálózat további fejlesztéséhez 

szükséges anyagiak biztosításához céltámogatási kérelmet nyújtott 
be az önkormányzat. A kérelem szerint három év alatt mintegy 9 
kilométer hosszúságú vezetéket kellene elkészíteni 613 lehetséges 
bekötési hely kialakításával. A pályázati Összeg a teljes költség 30 
százalékára nyújtana fedezetet. A végső döntésről szóló értesítést 
ugyan még nem kapta meg az önkormányzat, de reális esély van a 
pozitív elbírálásra. 

Az összköltség 179 666 millió forintot tesz ki , ebből a városnak 
több mint 125 millió forintot kell biztosítania. Az első évben (1996) 
171 bekötés történne meg (Arany János u., Mesteri út és környéke, 
valamint a Vasút utca és környéke); a következő évben a Vörösmarty 
u. és a Kodály Zoltán utca és környéke 159 ingatlan rákötésével; 
míg 1998-ban a Pórdömölki út, az Ostffy Mihály tér és a Koptik 
Odó utca és környéke kerül rákötésre 283 csatlakozással. 

A képviselő-testület a fentiek mellett elfogadta azt is, hogy a vá
rosnak a jelenlegi tervvel nem érintett területeihez a szükséges vízjogi 
engedélyt tervezői pályázat útján kell beszerezni. 

A lakossági igényfelmérést a céltámogatás pozitív elbírálásának 
közzététele után fogják elvégezni. gy. 

21 
Közoktatásfejlesztési és intézményhálózat-átalakítási koncepció 

Városunkban is, mint minden, több ok
tatási intézményt működtető településen, a 
közoktatásfejlesztési, átalakítási elképzelé
sek tervszerű megvalósításához, a feltéte
lekhez, adottságokhoz, társadalmi szükség
letekhez és szakmai célokhoz igazodó prog
ram kialakításához fogott az elmúlt év vé
gén az önkormányzat. 

Az alapos helyzetelemzés alapján készült 
tervezet megvalósulása természetesen csak 
többévi folyamatos munka eredményeként 
képzelhető el, s nagymértékben függ a min
denkori kormányzat oktatáspolitikai és ok
tatásfinanszírozási döntéseitől is. A műve
lődési tárca legújabb jelszava: „biztonság 
az önkormányzatoknak". Ez azt jelentené, 
hogy a kötelezően ellátandó oktatási felada
tokat mintegy 70-75 százalékos arányban 
az állam finanszírozza. A délutáni foglal
koztatás (szakkörök, napközis ellátás stb.) 
megoldása azonban a fenntartó gondja-baja. 

Az oktatási törvény várható módosítása 
a pedagógusok kötelező óraszámának mint¬
e gy 10 százalékos emelésével számol. A 
módosítás várhatóan szűkíti az egyes évfo
lyamok órakereteit is - elsősorban az alsó 
tagozatban. 

A város közoktatásfejlesztési koncepció
ja intézményenként tartalmazza azokat a 
célkitűzéseket és szakmai feladatokat, ame
lyeket az önkormányzat elfogadott, s ame
lyekkel azonosulni tud. 

A koncepció az előttünk álló öt évben 
az óvodai gyermeklétszám és a tanulólét
szám csökkenésével számol, aminek követ
kezménye lehet az intézményhálózat kisebb 
átalakítása is. Mérlegeli a koncepció azt is, 
hogy a közoktatási rendszerre a belátható 
jövőben a változás, az alkalmazkodás és a 
korrekció lesz a jellemző. A program szerint 
is az óvodai ellátás biztosítása, valamint az 
általános iskolai oktatás és nevelés elsőbb
séget élvez. Az alapfokú zeenoktatás jelen
legi finanszírozása lehetővé teszi a zeneis
kola további színvonalas működtetését, mi
vel az állami normatíva lényegében fedezi 
a fenntartási költségeket. 

A középfokú oktatást, mint nem kötele
zően ellátandó feladatot, az önkormányzat 
továbbra is magára vállalja. A 410. sz. Ipari 
Szakmunkásképző és Szakközépiskola fő 
profilja továbbra is a szakmunkásképzés 
marad, de biztosítja a fenntartó szakközép
iskolai képzés feltételrendszerét is. 

Az önkormányzat 6 osztályos és 4 osz
tályos képzés keretében működteti a gim
náziumát, s ebben az intézményben biz
tosít lehetőséget a szakmunkások szakkö
zépiskolai képzésére is. Lehetőséget nyújt 
a tanórai és tanórán kívüli differenciált 
fejlesztés szervezeti kereteinek alkalma
zására. 

Valamennyi iskola a cél- és feladatrend
szerük középpontjában álló tantárgyakat 
emelt óraszámban vagy csoportbeosztásban 
oktathatja. (Pl. technika, idegen nyelv, test
nevelés.) 

Az önkormányzat szűkös költségveté
sét a nemkötelezően ellátandó feladatok, 
mint például a napközis ellátás jelentős 
mértékben igénybe veszi. E területen a 
következő tanévtől kezdve szűkítésre, 
visszafogásra lesz szükség. Nem az igény
be vevő tanulók létszámát kívánjuk csök
kenteni, hanem a csoportok számát, a mű
ködtetés kereteit. 

Az önkormányzat által elfogadott prog
ram megfelelő alapul szolgálhat az iskolák 
nemzeti alaptanterven nyugvó pedagógiai 
programjának kialakításához. 

M. G. 
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Tisztújítás 2 0 4 
a vöröskeresztnél 
Február 20-án lezajlott Kemenesalja vö

röskereszteseinek küldöttértekezlete, ame
lyen a küldöttek értékelték az elmúlt négy 
év munkáját és meghatározták a következő 
időszak főbb feladatait. Ez alkalommal újra
választották a területi szervezet vezetőségét 
is. Elnöknek dr. Marosfalvi Ferenc főor
vost, tagoknak Horváthné Sztukics Erzsé
betet, a jánosházi alapszervezet titkárát, Pör-
neczi Norbertnét, a kenyéri alapszervezet el
nökét, Borsos Péterné egészségnevelőt, 
Molnár Gábort, a Celldömölki Polgármes
teri Hivatal szakreferensét, Erdélyi Antalt, 
az alsósági alapszervezet titkárát, Csótár 
Csabát, a területi vezetőség titkárát válasz
tották. A számlaellenőr Monostori Miklósné 
lett. A megyei vezetőségbe Molnár Gábort, 
a megyei küldöttértekezlet küldöttének Csó
tár Csabát és Molnár Gábort választották 
meg. M. G. 

~ ~ ~ ~ 

Akció a korszerű 
könyvtárakért 

A múlt év novemberében követendő akciót 
kezdeményezett a Microsoft Magyarország 
nevű számítástechnikai cég. Látván a könyv
tárak egyre romló helyzetét, „Fő a könyvtár!" 
néven akciót szervezett a megyei könyvtárak 
részére. A felkínálásuk az volt, hogy ahol 
1995. december 8-áig sikerül összegyűjteni 
legalább 950 polgár nyilatkozatát arról, hogy 
1996-ban könyvtári tag lesz, azon megyei 
könyvtárak egy 200 ezer forintot meghaladó 
értékű számítógépes programokból álló cso
magot kapnak (Windows '95 magyar válto
zata, 10 db CD-ROM lemez stb.). A másik 
része az volt az akciónak, hogy a nyilatkozók 
között, akik legalább kétezer forinttal támo
gatják a könyvtár munkáját, országos szinten 
95 db Office Standard (ez egyebek között 
Excel táblázatkezelőt és Microsoft Word szö
vegszerkesztőt is tartalmaz) irodai program
csomagot sorsolnak ki. 

Az akcióban a Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtár is szerepelt és a városi könyv
tárakat is bevonta a nyilatkozatgyűjtésbe. Vá
rosunkban számos régi és új könyvtári tag 
nyilatkozott úgy, hogy pártolni fogja a Kresz-
nerics Ferenc Könyvtárat. 

Mecénásainktól a szerencse sem pártolt el. 
Ambrus László, a Cellkomp Kft. ügyvezető 
igazgatója az említett Office Standard prog
ramcsomag egyikét megnyerte. Az ajándékot 
a napokban vehette át a szerencsés nyertes. 

„Fő a könyvtár!" - hirdette az akció. Talán 
a könyvtárak vezetőinek sem főne annyira a 
fejük a pénztelenség miatt, ha mások is se
gítenék működésükéi, hisz csak így érhető 
el az, hogy a könyvtárak a növekvő használói 
igényeket ki tudják elégíteni. Ha mindennek 
a mecénás is hasznát látja, annak csak örülni 
tudunk. Gratulálunk! 

Jó közérzettel - magas vérnyomással is 
A Hyperthonia klub múltja, jelene 

Magyarországon a magas vérnyo
mással élők száma jelentős az összla
kossághoz képest, az pedig köztudott, 
hogy a szív- és érrendszeri betegségek
kel milyen sokat harcolnak az orvosok, 
bevetve a legújabb terápiákat, ezzel 
hosszabbítva meg számos embertár
sunk életét. A fentiek miatt is örvende
tes, hogy beszámolhatunk egy olyan jól 
működő, többéves múltra visszatekintő 
társulásról, mint a Hyperthonia klub. 
A kezdetekről, a jelenről, s egy kicsit a 
tervekről is kérdeztem a klub egyik fog
lalkozásán dr. Hettmann Károly belgyó
gyász adjunktust, Kovácsné Borsodi 
Anikó gyógytornászt és Balázs Emília 
fönővért. 
- Mikor indult a klub és milyen szándék 

hívta életre? 
- Dr. Hettmann Károly (a továbbiakban: 

Dr. H. K.): A szándékban szerepet játszott 
az a tény, hogy a betegségeket nem gyógy
szerrel kell kezelni elsősorban, hanem élet
módbeli változtatásokra van szükség. Ennek 
egyik része a torna. A klub maga egyébként 
1992 októberében jött létre, s azóta működik 
kisebb-nagyobb személyi változásokkal, cse
rélődéssel. Megemlíteném azt is, hogy a fog
lalkozások részeként eljártunk néha uszodába 
is, már amikor a megfelelő anyagi fedezetet 
elő tudtuk teremteni. Maradva még az indu
lásnál, el kell azt mondani, hogy megálla
podtunk a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont akkori vezetésével, s így a helyiséget 
térítésmentesen bocsátják rendelkezésünkre, 
ezért nagyon hálásak vagyunk. 

- Milyen céllal működik a klub? 
- Kovácsné Borsodi Anikó (a továbbiak

ban: K. B. A.): A cél, a gyakorlat, a hyper
thonia kezelésének egy módja, a mozgás által 
a szívizomzat megerősítése, mely alkalmaz-
kodóvá teszi a terheléshez, s ezen kívül még 
az anyagcserére is hat, mint a mozgás álta
lában. Meg kell említeni a zsíroldő hatást, 
esetleges hormonális változásokat, termé
szetesen úgy, hogy a gyógytorna mellett a 
gyógyszeres kezelést is fenntartjuk. 

- Hogyan zajlik le egy foglalkozás? 
- K. B. A.: Az óra elején vérnyomás- és 

pulzusmérés van, majd átmozgató gyakorla
tok következnek, tele légzőgyakorlattal, ame
lyeknek vérnyomáscsökkentő hatása van a re
keszmozgás által. A gyakorlatoknál több 
szempontra kell figyelni. Nem lehetnek hir
telen hajlások, ugrálások, semmi olyan, ami 
drasztikusan emelhetné a vérnyomást. Inkább 
az ízületekre, a gerincre ható átmozgató gya
korlatokat csináljuk. A végén relaxálással fe
jezzük be, ez levezeti a mozgást, s a pszichés 
vonatkozása is tagadhatatlanul hasznos. Az
tán természetesen ismét vérnyomás- és pul
zusmérés van, leellenőrizendő, hogy meny
nyire tudta a szív és a keringés követni ezt 
a megterhelést, mennyire tudott alkalmaz
kodni hozzá. 

- Látom, pontos kimutatást vezetnek a mért 
értékekről. Mit mutatnak ezek? 

- K. B. A.: Ezt leginkább a betegek tudnák 
elmondani, de annyit én is mondhatok, hogy 
az értékek vagy csökkentek a rendszeres fog
lalkozások hatására, vagy szinten maradtak. 

- Balázs Emília (a továbbiakban B. E.): 
Az is fontos adat, hogy csökkent a foglalko
zás előtt és után mért adatok közti különbség. 
Ez persze arra vezethető vissza, hogy növe
kedett a teljesítőkészségük. Az is elmondha
tó, hogy egyeseknél a gyógyszeren is változ
tatni kellett, s már kevesebb, esetenként 
gyengébb gyógyszerre van szüksége. 

-Beszéljünk a jövőről! Van-e valami, ami
ben önök segítséget várnak, illetve lehetőség, 
amelyet jó lenne, ha megkapnának, vagy bár
mi, ami a továbblépéshez szükséges? 

- Dr. H. K.: Mi saját magunkat soha nem 
reklámoztuk, nem jártuk le a lábunkat támo
gatásokért. Ettől függetlenül a mai világban 
csodával határos módon működött a klub 
1992 óta folyamatosan. 

- K. B. A.: Azért azt meg kell említeni: 
ha nagyobb helyiségünk lenne, akkor a je
lenlegi tizenkettőnél több taggal működhet
nénk. Szükség lenne szivacsokra arelaxálás-
hoz, de elsődleges lenne a nagyobb helyiség. 

A riport befejező részében maguk az érin
tettek, a klub tagjai mondták el, mit adott 
számukra ez a közösség. Egészségük épülé
sén tűi szinte egybehangzóan kiemelték a 
gondoskodást, amely körülveszi őket, azt to
vábbá, hogy életüknek mennyire fontos része 
lett a foglalkozás minden kedden este. Oly
annyira fontos, hogy számol vele az egész 
család, s van, aki a másik megyéből utazik 
el ide, Celldömölkre. A közös sors összekap
csolja a tagokat, megbeszélik, kinek mi a ba
ja, s osztoznak egymás örömében, bánatában. 

A legfontosabbat szándékosan tartogattuk 
az írás végére. Mindenki, aki jelentkezni akar 
a Hyperthonia klubba, vagy bármivel segíteni 
akarja és segítem tudja annak működését, 
minden kedden 17 és 18 óra között megtalálja 
őket a Kemenesaljái Művelődési Központ 
földszintjén a 3. számú helyiségben. 

R ozmán 

Szignatúra 
NYOMDA ÉS KIADÓ KFT. 

Kézirattól 
a késztermékig! 
Szombathely, 
dr. Szabolcs Zoltán u. 5. 

Tel.: 94/316-946 

Ballá Tibor 
ügyvezető igazgató 
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Kemenesaljái községek, polgármesterek Mesteri 
Mesteri község múltjával kapcsolatosan elég keveset sike

rült megtudni. Annyi bizonyos, hogy m á r a római korban 
említik Villa Mesteriana-ként. 

A későbbi időkben jobbá ra német nyelvű lakossága volt. 
Az 1200-as évek elején, valószínűleg még a ta tárdúlás előtt 
épült egyháztörténeti jelentőségű temploma, amit az elmúlt 
években renováltak. Ugyancsak az 1200-as évekből olvasha
tunk úgynevezett Herrandmester i röl , amely valószínűleg Fel
sőmesteri helyén volt. 

Alsó- és Felsőm esteri 1942-ben egyesült. Valaha több mint 
650 lakosa is volt, jelenleg csak 319. 

Góczán Győző polgármester 
1948-ban született Káldon. Álta
lános iskoláit szülőfalujában, a 
középiskolát Sárváron végezte, 
1966-ban érettségizett. Egy időre 
a fővárosba ment dolgozni, 
1973-ban jött haza. 1981-től la
kik Mesteriben, ahol 1990-ben és 
1994-ben is polgármesterré vá
lasztották. Celldömölkön dolgo
zik autóbuszsofőrként. 

Mesteri képviselő-testülete öt
tagú. Polgármester-helyettes: 
Mainone Ottóné, körjegyző: 
Maráczi Zsolt, háziorvos: dr. 
Gayer János - 16 éve. 

A Sághegy nyugati lábánál 
fekvő kis település termálfürdő
jéről lett közismert a távolabbi 
vidékeken is. 1960-ban olajkuta
tás közben akadtak 1200-1500 
méter mélyen a 45 fokos vízre, 
majd 1970-ben 2200 méteren 
újabb, 76 fokos, oldott ásványi 
anyagokban gazdag vizet talál
tak. Ez döntően meghatározta a 
falu jövőjét és a feladatokat. 
Megépült a termálfürdő két me
dencével, körötte pedig kialakí
tották az üdülőövezetet, amely 
jelenleg 183 ingatlanból áll. A 
legtöbb üdülőtulajdonos pápai i l 
letőségű, a többiek zömmel a du
nántúli bányavidékről jöttek. Az 
utóbbi időben egyre több külföl
di állampolgár vásárolt vagy épí
tett házat Mesteriben. A legtöb

ben osztrákok, ók 23-an vannak, 
de 9 német és egy holland csa
ládnak is van már itt nyaralója. 
Egyre többen vásárolnak meg 
öreg lakóházakat is. 

Van olyan vendég, mondja a 
polgármester, aki Sárváron lakik 
szállodában, napközben pedig itt 
tartózkodik Mesteriben. Fölka
pott lett a falu, mert három dolog 
van itt együtt: a jó levegő, a jó 
minőségű termálvíz és a nyuga
lom. 

A mesteri ember életét mindig 
meghatározta a Sághegy és Cell
dömölk közelsége. Régebben, 
amikor még üzemelt a bazaltbá
nya, sokan ott találtak maguknak 
munkalehetőséget. Ma pedig, 
akik idehaza vagy Imaházán nem 

találnak munkát, Cellbe járnak 
dolgozni. 

Sem iskola, sem óvoda nem 
működik a faluban. Összesen 23 
iskolás és 19 óvodáskorú gyer
mekük van, többségük Egyhá-
zashetyére, azonkívül Celldö
mölkre és Nagysimonyiba jár. 
Az utóbbi helyre leginkább az In-
taháziak. Intaháza ugyanis -
amelynek intézetében magas-
szintű gyógyító és rehabilitációs 
munka folyik - közigazgatásilag 
Mesterihez tartozik. 

A kultúrházban Zsoldos Lász
ló vezetésével ifjúsági klub mű
ködik. Itt tartják megemlékezé
seiket is a jelesebb ünnepeinken. 
A felújított iskolaépületben most 
könyvtár működik. Vezetője 
Pócza Lászlóné, aki jó kapcso
latot tart a Celldömölki Kreszne-
rics könyvtárral. Kocsi Ágnes 
vezetésével - Ő a képviselő-tes
tületnek is tagja - már több szín
darabot is előadtak. 

A sportot elsősorban a falusi 
szpartakiádokon való részvétel 
jelenti a faluban. Épp a közel
múltban szereztek bronzérmet az 
asztali teniszezőik. 

Az eredményekről szólva 
Góczán Győző elsőként említi, 
hogy a rendszerváltás után a köz
ség visszakapta Celldömölktől a 
termálfürdőt. Elkezdték egy 33 
méteres uszoda építését, ami je
lenleg 70-80 százalékos készült
ségi állapotban van. Két év múl

va tervezik az átadását, akkor 
szeretnék felavatni a község cí
merét és zászlaját is. 

A műemléktemplom felújítá
sához a Műemlékvédelmi Fel
ügyelőség mellett a falu önkor
mányzata is hozzájárult. Rendbe 
tették a temetőt, új ravatalozót is 
építettek. Az elmúlt időszakban 
3,5 kilométer hosszú utat és jár
dát készítettek. Környezetvédel
mi és szépítési szempontokat is 
figyelembe vettek, amikor 400 
darab fát és díszcserjét ültettek 
el. Új autóbuszváró is készült a 
termálfürdőnél. 

A polgármester megemlíti 
még a 120 adagos Rác-ponty fo
gadót, ami ugyan magántulajdon, 
de remek hely lakodalmak és kü
lönböző rendezvények lebonyo
lítására is. 

A község elmúlt évi költség
vetése mintegy 13 millió forint 
volt, az idén 9 millió körül lesz. 
A pénz mintegy 30 százaléka a 
gyermekintézményeknek kell. 
Emellett minden tanköteles gyer
mek 5 ezer forintos beiskolázási 
segélyt és egész évre szóló au
tóbuszbérletet kapott. 

Jól sikerült a nyugdíjasok ta
lálkozója, ahol a 119 nyugdíjas
ból 93-an voltak jelen. Mindenki 
1000 forintos ajándékcsomagot 
kapott, a disznótoros vacsora 
mellett nagyon jól érezték magu
kat. 

Az idei tervek közt szerepel 17 
építési telek kialakítása és eladá
sa a fürdővel szemben. Ugyan
csak még az idén sátrat húznak 
az egyik kismedence fölé, ez
által azt télen is használhatják 
majd. Még az idei tervekhez 
tartozik a kemping megtervezé
se, kialakítása és esetleges ér
tékesítése. Ugyancsak a követ
kező télen korcsolyapályát 
szándékoznak kialakítani a für
dő területén. 

A polgármester megemlíti 
még, hogy a 2,2 hektáros őspark 
területén egy gyógyszálló meg
építését tervezik. Több tárgyalá
son túl vannak már, de üzlet ed
dig még egyikből sem lett. Úgy 
tartják, hogy ami késik, az nem 
múlik. 

Mesteri tehát - szűkös anyagi 
lehetőségei mellett is - próbál to
vábblépni. Ahhoz azonban, hogy 
a lépték nagyobb lehessen, min
denképpen az kellene: az értékes 
mesteri termálvizet minél előbb 
gyógyvízzé minősítsék. 

Völgyi László 
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„Kemenesalja egy életre kiható értéket adott" 14TT 

Kosa András a „szelek mérgéről" és a lokálpatriotizmusról 
A Celldömölkön született és itt érettségi

zett matematikus a Magyar Kultúra Napja al
kalmából az idei év januárjában Szent-Györ
gyi Albert-díjban részesült. A kitüntetést a 
magyar felsőoktatás területén nemzetközi él-
ismertségit pedagógiai és tudományos mun
kát végző, iskolateremtő személyeknek ado
mányozzák. Oktatási tevékenységéhez csu
pán egyetlen adalék: a mai tanárok közül 
minden negyediknek ő tanította az analízist. 

- Milyen emlékei vannak szülővárosáról 
és a gimnáziumról, amelyben szinte az elsők 
között érettségizhetett? 

- Az a tizennyolc év, amelyet szülőváro
somban eltöltöttem, döntő hatással volt egész 
életemre. Itt vésődött belém a magyar és az 
egyetemes kultúra szenvedélyes szeretete. Itt 
ismertem meg a mindennapi emberek örö
meit és gondjait; fajtám erényeit, hibáit, gon
dolkozásmódját. Nagy lendületet adott a ki
váló gimnázium, a népi kollégium. Legtöbbet 
szüleimnek köszönhetek: a szeretet és a tisz
tesség iskoláit náluk jártam ki. Nagy hatással 
voltak rám barátaim, osztálytársaim, Laci bá
tyám, a sok falusi kóborlás és azok az em
berek, akikkel nyaranta a vasúton vagy a 
cséplőgép mellett dolgoztam. Már az érett
ségi előtt megérlelődött bennem, hogy lélek
ben sohasem szakadok el tőlük és életcélom
nak tekintem, hogy minden erőmmel a Ke
menesalját is magában foglaló nagy közös
séget, hazámat szolgáljam. 

- Mindössze huszonhét évesen lett a ma
tematikai tudományok kandidátusa és két esz
tendővel később az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem tanszékvezetője. Minek köszön
hető ez a maga nemében páratlanul sikeres 
pályakezdés? 

- Ebben szerepet játszott az, hogy a vi
lágviszonylatban is kiemelkedő két nagy tu
dós, Riesz Frigyes és Fejér Lipót halála után 
nagyon visszaesett az ELTÉ-n az analízis ku
tatása és oktatása. Új feladatok is jelentkeztek, 
amelyeket célszerűnek tartottak egy fiatal ok
tatóra bízni. Nagyon sokat köszönhetek M. Pi-
cone és G. Fichera olasz professzoroknak, mert 
az ő meghívásukra tölthettem másfél - tudo
mányos alkotómunkám szempontjából - na
gyon termékeny esztendőt a római egyetemen. 
Az ott elért eredmények nyilván döntőek voltak 
tanszékvezetői megbízásomnál. 

- Hogyan alakult szakmai és pedagógiai 
életútja a későbbiekben? 

- 29 éves koromban lettem tanszékvezető 

egy tudományegyetemen. Akkor nem tud
tam, hogy ilyen megbízást fiatal korban csak 
olyan embernek szabad elfogadnia, aki képes 
az idősebb tanszékvezető-kollégák szokásait 
és stílusát - meggyőződése ellenére is - va
kon követni. Én nem ilyen voltam. Ez szinte 
törvényszerűen rengeteg gáncsoskodást vont 
maga után. Kemenesalja legnagyobb szülött
jének a szavait használva, igyekeztem a „sze
lek mérgét nemesen kiállni". 22 évig tartó 

ottani tanszékvezetésem alatt nemzetközi 
szintű tanszéket sikerült összekovácsolnom; 
főként matematikus és matematikatanár-sza
kos hallgatókat oktattam. Mintegy 40 szak
cikk mellett több mint 30 tankönyvet, illetve 
jegyzetet írtam. Fiatal külföldi szakemberek 
tucatjai jöttek évekre hozzánk tudományos 
fokozat szerzése céljából. Jelenlegi munka
helyemen, a Gödöllői Agrártudományi Egye
temen igazi felelősségteljes egyetemi szel
lemmel találkoztam. Új feladatok is vártak: 
mérnökképzés, távoktatás, a határainkon kí
vüli magyarok oktatása stb. A GATÉ-n a Ma
tematikai és Száimtástechmkai Intézet igaz
gatójaként dolgozom, és már negyedik éve 
elnöke vagyok az egyetem professzori taná
csának. Korábbi tevékenységeim közül iga
zán a tanárképzésből való kimaradásomat saj
nálom. Rengeteg teendőm miatt nem tudok 
hosszabb külföldi meghívást sem elfogadni, 
pedig korábban sok megbecsülésben és sze
retetben volt részem külföldi vendégtanári 
működésem (Róma, Santiago de Chile, Ca¬
racas, Moszkva) során. 

- Mire a legbüszkébb az eltelt évtizedekből? 
- Azokra az egykori tanítványaimra, akik 

- jó szakmai munkájuk mellett - emberileg 
is megálltak a helyüket. Sokan vannak. Nem 
büszkeséget, de felbecsülhetetlen értékű bel
ső békét jelent számomra, hogy - érzésem 
szerint - fiatalkori célkitűzéseimhez mindig 
hű maradhattam. 

- Milyen rövid analízist készítene a kultúra 
és az oktatás pozícióiról az ezredvégi Ma
gyarországon? 

- Hazánk nyilván csak akkor állhatja meg 
helyét a nemzetek versenyében, ha minden 
értéket megőriz, illetve tovább gyarapít. So
kan azonban egyre inkább egy olyan iskola-
és kiválasztási rendszert szándékoznak rá
erőltetni az országra, amelyben a tehetségek 
simán elkallódhatnak, a szülők jó anyagi 
helyzete viszont felsőfokú képzést biztosíthat 
a nagyon is mérsékelt tehetségű és szorgalmú 
gyerekeknek. Ha ez a kontraszelekció elha
talmasodik, az soha nem tapasztalt mértékben 
vetheti vissza egy-két évtized múlva hazánk 
fejlődését; Kemenesalja és más hasonló kö
zösségek gyermekei nem lesznek megfelelő 
arányban alkotói a jövő értelmiségének. 

- Ön a Kemenesaljái Baráti Kör elnöke. 
E minőségében miként látja a lokálpatriotiz
mus és az elszármazottakkal való kapcsolat
tartás helyzetét szűkebb pátriánkban? 

- A kör elsősorban a fiatalságra kíván ha
tással lenni. Tagjaink nagyjából három cso
portra oszlanak. Akik elszármaztak innen, tu
datosítani szeretnék, hogy Kemenesalja egy 
életre kiható értéket adott nekik. Akik más
honnan jöttek, tanúsíthatják, hogy tartalmas 
életvitel itt is megvalósítható. Akik pedig 
mindig itt voltak, egy élet tapasztalatával 
szolgálhatnak mindezekre. Valamennyien 
szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a fiata
lok élete színesebb legyen, kemenesaljai vol
tuk ne jelentsen kisebbségi érzést számukra. 
Tudatosítani, hogy a szülőföldhöz, annak né
péhez való ragaszkodás a legősibb és a leg
tisztább emberi értékek közé tartozik. Ter
mészetesen e célok megvalósításához mi 
csak szerény mértékben tudunk hozzájárulni. 
S okan úgy látjuk, tevékenységünk csak akkor 
lesz igazán eredményes, ha sikerül összefog
ni a helybeli pedagógusokkal. Ezt újra és újra 
kezdeményezzük. Talán sikerül áttörést elér
nünk májusban, amikor a kör megalakulásá
nak 10. évfordulójára szervezett ünnepségre 
szeretettel meghívjuk őket. Németh T. 

Figyelem! 
1996. március 9-étől autópiacot rendezünk 

a KORONA ABC előtt lévő piactéren 
minden páros hét szombatján. 

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET. 

Polgármesteri Hivatal, Celldömölk 

1996. március 18-tól 
a Celldömölki PARTI BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT 
ÉKSZER OSZTÁLYÁN 

BEINDUL A HOZOTT ANYAGBÓL VALÓ 
ÉKSZERKÉSZÍTÉS, 
TÖRT ARANY FELVÁSÁRLÁSA! 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 
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VAS MEGYE ES SZOMBATHELY 
VÁROS REGIONÁLIS VÁLLAL
KOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁ
NYA VÁLLALKOZÓI KÖZ
PONTJA továbbra is várja azon ked
ves Ügyfeleit, akik már vállalkozók, 
vállalkozni szeretnének, vagy pedig 
érdeklődnek a vállalkozások valamely 
területe iránt. 

A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT szaktanácsadói hálóza
tában működő tanácsadók több mint 20 területen (csak a 
legfontosabbak: adó, jog, könyvelés, kereskedelem, fordí
tás-tolmácsolás stb.) állnak a VÁLLALKOZÓI KÖZ
PONT Ügyfelei rendelkezésére. 

Amennyiben igényli az általunk nyújtott tanácsadást, úgy a 
következő címeken érdeklődhet személyesen vagy telefo
non: 

VÁLLALKOZÓI KÖZPONT 
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/lí 
Tel.: 94/326-048 

valamint a 
CELLDÖMÖLKI 
PARTNERIRODÁIÍAN: 

POLGÁRMESTERI H I V A T A L 
Szűcs Andrea 
9500 Celldömölk, 
Szentháromság tér 1. 
Tel.: 06/60/376-202/38. m. 

Az Uj Kemenesalja hirdetési tarifái: 
- egész oldal 15 000 forint 
- fél oldal 8 000 forint 
- negyed oldal 5 000 forint 
- nyolcad oldal 3 500 forint 
- tizenketted oldal 1 800 forint 
- apróhirdetés 500 forint 
- első oldalon megjelenő szalaghirdetés 

(190 x 25 mm) kék színnyomással 4 500 forint 

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli. 
A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként 5 szá

zalék kedvezményt kapnak. 
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal Cell

dömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakos, a polgármesteri 
hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 

MAVAUT KFT. VÁLLAL 
- Személyszállítást, csoportok utaztatását 

35 é s 45 fős autóbusszal. 
- Árufuvarozást fix- é s billenőplatós gépjárművekkel, 

gépjárműszerelvényekkel. 
- Gépjárműkölcsönzést. 

Érdeklődni lehet: Celldömölk, Nagy Sándor tér 16. 
Telefon: Celldömölk 75. ill. 06/60/376-487. 

Véradás lesz 
március 22-én Kissomlyón és 
Dukán; március 28-án Kemenes-

sömjénben és Kemenesmihály-
fán; március 29-én Ostffyasz-
szonyfán és Csöngén. 
Életet ment, aki vért ad! 

Szavalóverseny kicsiknek és nagyoknak 
A Dukai Takács Judit Játékszín Alapítvány 

szavalóversenyt szervez a költőnő emlékére, a 
költészet napja alkalmából. A rendezvényre ez 
év április 13-án kerül sor. 

A versenyre három kategóriában várják a je
lentkezőket: I . kategória: 10-14 évesek, U. ka

tegória: 15-18 évesek, III . kategória: 18 év fe
lettiek, felső korhatár nincs. A szavalóversenyre 
kötelező verset kell tanulni Dukai Takács Judit 
alkotásai közül (kötet: Az én képem: Dukai Ta
kács Judit válogatott versei - Sárvár - első vagy 
második kiadás), valamint egy szabadon válasz

tott verset. A megkötés az, hogy 19. századi 
költő alkotása legyen. Jelentkezni lehet szemé
lyesen, telefonon vagy írásban a Kemenesaljái 
Művelődési Központban március 20-áig 

A költőnő kötete a Celldömölki Kresznerics Fe
renc Könyvtárból és a KMK-ból kölcsönözhető. 

A szervezők várják a jelentkezőket Sárvárról, 
Celldömölkről és a környező községekből. 

Ügyfélfogadás 
Celldömölk Város Önkormány

zata Polgármesteri Hivatala ügy
félfogadási rendje: 

Hétfő: 9 órától 11 óráig, kedd: 
ügyfélfogadás nincs, szerda: 13 
órától 16 óráig, csütörtök: 8 
órától 11.30 óráig és 13 órától 16 
óráig, péntek: 9 órától 11 óráig. 

A fogadóórák rendje a követke
ző: minden hónap első csütörtökén 
9 és 11 óra közölt Makkos István 
polgármester, minden hónap máso
dik csütörtökén 9 és 11 óra között 
Tima László alpolgármester, min
den hónap harmadik csütörtökén 9 
és 11 óra között Baranyai Attilá-
né dr. jegyző, minden hónap ne
gyedik csütörtökén 9 és 11 óra kö
zött Enyingné dr. Batári Borbála 
aljegyző tart fogadóórát a hivatal
ban. 

Kihelyezett ügyfélfogadás 
Izsákfán: minden héten szerdán 
9.00-11.00 óráig a Faluház önkor
mányzati irodahelyiségében. 

Rendelje meg lakására az Uj Kemenesalját! 

E L O F I Z E T O I M E G R E N D E L Ő L A P 
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 1996-ban 

~ l 

egész évre 
• fél évre 

negyedévre 

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel! 

Név: 

600 forint, 
300 forint, 
150 forint. 

Cím: 

Dátum: Aláírás: 

A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott ad- I 
nak további tájékoztatást. 

i i 
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Bemutatjuk dr. Várnai Leventét, a sebészeti osztály főorvosát 
Amikor az elmúlt év nyarán 

dr. Mazur Sándor - aki elnyer
te a körmendi kórház igazgatói 
állását - megvált a celll kórház 
sebészeti osztályától, az osztály 
rövid időre gazda nélkül ma
radt. Mazur doktor helyére 
szeptember elsején egy ugyan
csak nagy tapasztalattal és szé
les körű szakmai ismeretekkel 
rendelkező orvos érkezett, aki 
december 18-átóI az osztály ve
zető főorvosa. 

Dr. Várnai Levente közel fél 
éve dolgozik már a kórházunk
ban, őt szeretnénk bemutatni ol
vasóinknak egy rövid beszélge
tés keretében. Á sebészeti osztály 
vezetője Somogy megyei szüle
tésű, 1968-ban végzett a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen. így 
idézi fel szakmai múltját: 

- Egyetemi tanulmányaim be
fejezése után a Baranya megyei 
kórház sebészeti osztályára ke
rültem, és ott dolgoztam 1977-ig. 
1972-ben tettem szakvizsgát ál
talános sebészetből. Elvégeztem 
egy transzfuziológiai tanfolya
mot, majd az Orvostovábbképző 
Intézetben traumatológiai, anesz-
teziológiai és urológiai tovább
képzésben részesültem. Ezen kí
vül számos nemzetközi sebészeti 
tudományos kongresszuson vet
tem részt, több alkalommal elő
adást is tartottam. Tagja vagyok 
a magyar, a szerb és a vajdasági 
orvos társaságnak is. 

1977-ben családi okokból Sza

badkára költöztünk. A 900 ágyas 
kórházban általános sebészeli, 
hasi műtétekkel, mellkasi sebé
szettel, érsebészettel és kopo
nyatraumákkal foglalkoztunk. 
Évi 300-400 műtétet végeztem. 
Emellett a szabadkai kórházban 
gyakorlatilag én hoztam létre az 
emlőszűrést. Több ezer nőn vé
geztünk emlőszűrést és rengeteg 
emlőműtétet hajtottunk végre. 

- Tehát ön a szabadkai évek 
során hatalmas műtéti gyakorlat
ra tett szert. De milyenek voltak 
a szakmai fejlődés lehetőségei? 

- Jugoszláviában abban az 
időben kedvezőbbek voltak a 
gazdasági körülmények, mint 
Magyarországon. A hat köztár
saság mindegyikének volt orvosi 
kamarája, így számtalan lehető
ség adódott a szakmai tovább
képzésekre. Ezeket én igyekez
tem maximális mértékben ki
használni. Ljubljanába'n, Belg
rádban, Zábrábban gyarapítottam 
az ismereteimet. Aztán jöttek a 
háborús évek, így óhatatlanul be
lekóstoltam a hadisebészetbe is. 
Nagyon megromlottak a körül
mények, és 1993-ban visszaköl
töztünk Magyarországra. 

- Teliát a kint töltött 17 év az 
ön számára szakmailag minden
képpen hasznos volt Hazajött. Mi 
történt ezután? 

- Próbáltam állást szerezni, de 
nagyon nehéz volt. Végül is óz
don helyezkedtem el, de nem ta
láltam meg a számításomat. Egy 

orvos barátom, Emih Ákos - aki 
jelenleg a belgyógyászati osztály 
adjunktusa - hívott fel, hogy van 
itt egy meghirdetett álláshely. El
jöttem, beszéltem az igazgatóval 
és beadtam a pályázatomat, aztán 
szeptember elsejétől már itt dol
goztam. A főorvosi kinevezése
met december 18-án kaptam 
meg. 

- Hogyan fogadták a kollé
gái? 

- Szeretettel és megértéssel. 
Rövid időn belül nagyon jó kap
csolatok alakultak ki közöttünk. 
Az itteni emberek mások, kelle
mesebbek, mint ahol eddig meg
fordultam. Ezt nem azért mon
dom, mert az önök lapjának nyi
latkozom, hanem valóban így lá
tom. 

- Milyen fetszereltségű osz
tályt talált Cellben? 

- Az osztály lényegében min
den olyan felszereléssel rendel
kezik, ami az általános sebészet
hez szükséges. Más kérdés, hogy 
- ha az anyagiak engednék - le
hetne bővíteni a „szolgáltatások" 
körét. Gondolok itt a traumato
lógiára, kisebb érsebészeti be
avatkozásokra és emlőműtétekre. 

- Melyek az ön speciális terü
letei a sebészet keretében? 

- Az általános hasi sebészet
ben és a mellműtétek területén 
vallom specialistának magam. 

- Milyen tervei vannak a fő
orvos úrnak? 

- Tervek bőven volnának, de 

sajnos a pénzhiány gátat szab 
ezeknek. Az orvosi műszerek 
borzalmasan drágák. Egy egy
szerű olló is sokezer forintba ke
rül. Amit mindenképpen szeret
nék a városban és vonzáskörze
tében megvalósítani, az az em¬
lőrákszűrés. 

Mielőtt Vámai főorvostól bú
csút vettem volna, még megállí
tott: 

- Örömmel hallottam, hogy a 
celldömölkiek nagy számban 
tüntettek a kórház megtartása 
mellett. Most arra kérem őket, ha 
valóban meg akarják tartani a 
kórházat, akkor ne menjenek más 
városokba, ha beavatkozásra van 
szükségük. Nyugodt lelkiisme
rettel állítom, hogy itt is lelkiis
meretes, jól felkészült orvosok 
kezébe kerülnek valamennyi osz
tályunkon. 

Völgyi L . 

Szőlősgazdák kezdeményezték 

Tizenegy szőlővessző 
a millecentenáriumra 

Február 24-én találkozott a már hagyomá
nyosnak mondható összejövetelen a szŐlő¬
művelő emberek egy csoportja a Krisztina 
Csárdában. A találkozót a millecentenárium 
tiszteletének ajánlották és ebből az alka
lomból több kezdeményezésre is sor került. 
A borok kóstolása, a beszélgetés és a nagy 
érdeklődést kiváltó tombola is a jeles évre 
utalt. 

Az alkalomhoz méltóan a hegyi kisharang 
csendülése jelezte a rendezvény kezdetét, i l 
lendően megemlékeztek Holpert Gyula 
kemeneskápolnai szőlősgazda elhalálozásá
ról, érte is kondult a harang. Ünnepélyes sző
lőmetszés következett ezután, sorsolás dön
tötte el, hogy a kijelölt tőkét ki metszi meg, 
majd az elvégzett műveletet a gazdák elbí
rálták. 

A sorsolás Berecz Endrét (képünkön) ér
demesítette az ünnepélyes metszésre, aki azt 

szakszerűen meg is ejtette, a kritikus tekin
tetek nem találtak kifogást. 

Az összejövetelen megjelentek a megala
kult hegyközség vezetői, Németh Gyula el-
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nók és Martinaim 
József hegybíró. Tá
jékoztatást adtak a 
hegyközség alakulá
sával kapcsolatos 
gondokról, a szerve
zési munkák állásá
ról és az összefogás 
szükségességéről, a 
hegy jövője szem
pontjából követendő hozzáállásról, a teen
dőkről. 

A jelenlévő szőlősgazdák elfogadták a la
punkban most közölt Elhatározás című do
kumentumot, amely a szőlőtelepítés ügyét 
szorgalmazza az ünnepi évben. 

Arra hívunk fel mindenkit, hogy úgyneve
zett „emlékszőlőt" ültessenek a gazdák a hon
foglalás 1100. évfordulója tiszteletére, ezzel 
is utalva arra: hegyünk szőlőkultúrája fenn
maradjon, fejlődjön és az utódokra hagyo
mányozódjon. Megállapították a jelenlévők, 
hogy a tavalyi nehéz év után jó minőségű, 
már beérett borok bárhol, bármikor kiállják 
a próbát, újra csillog a sághegyi bor dicső
sége. 

Dala József 
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Bognár Zoltán emlékkiállítása 
Február 16-án nyílt meg a Kemenesaljái Művelődési Központ ga

lériáján Bognár Zoltán grafikusművész csodálatos grafikáiból, linó
metszeteiből összeállított kiállítás. Bognár 1924-ben született Párizs
ban, 1950-ben Budapesten szerzett diplomát a Képzőművészeti Fő
iskolán. 1953-tól 1976-ig Balatonfüreden és Veszprémben tanított. 
1992-ben hunyt el. 

Alkotásainak egy része egész történeteket mesél el annak minden 
kitérőjével és hangsúlyával. A többi viszont egy-egy személy kari-
katúraszerűen hangsúlyozott portréját mutatja, jól kihasználva a l i 
nóleummetszés előnyeit. Nézzük és csodáljuk ezeket a képeket -
néhány napig még megtehetjük - ámulunk azon, hogy a már-már 
kézművességgé „degradált" linómetszéssel, milyen csodálatos és ma
radandót tud alkotni az értő és biztos kéz. Felvételünkön az 1974-ben 
készült Halotti beszéd. 

gy-

Helyiséget kapott, fogadóórát tart 
a cigány kisebbségi örikonnányzat 

Legutóbbi ülésén döntött a 
celli képviselő-testület arról, 
hogy - tekintettel törvényes kö
telezettségeire - helyiséget biz
tosít a város cigány kisebbségi 
önkormányzatának munkájuk 
eredményesebb elvégzése érde
kében. A döntés szerint a szer
vezet a Hollósy tér 1. szám alat
ti irodahelységbe költözhet be. 
Korábban azt az MDF helyi 
szervezete és a VASBER Kft. 

közösen használta. A helyiséget 
díjmentesen adják át a használó
nak. 

A cigány kisebbségi önkor
mányzat elnökének és elnökhe
lyettesének fogadóórája kéthe
tenként szerdán délután 13 órától 
15 óráig van a Hollósy tér 1. 
szám alatti hivatali helyiségben. 
A fogadóórát első alkalommal 
március 13-án tartják. 

M A V A U T K F T . VÁLLALJA 
- Személy- és haszongépjárművek, autóbuszok javítását. 
- Műszaki vizsgára felkészítést, műszaki vizsgáztatást. 
- Teljes körű diagnosztikai mérést (fékhatásmérés szgk. és 

tgk., dízel adagolók beszabályozása, futómű-ellenőrzés). 
- Környezetvédelmi vizsgálatot Ottó- és dízelmotorokra. 
- Gumiszerelést, gumijavítást személy- és tehergépjármű

vekre, mezőgazdasági és egyéb erőgépekre. 

- Gépjármű aLó, felső és motormosását. 

Érdeklődni lehet: Celldömölk, Nagy Sándor tér 16. 

Telefon: Celldömölk 75, ÜL: 06/60/376-487 

„Zöld béka" mi 

A Nyugat-dunántúli KömyezeWé^elrni Felügyelőség és a 
MTESZ Vas Megyei Szervezete még az ősszel meghirdetett egy 
környezetvédelmi pályázatot „Zöld béka" néven. 

Pályázatomat, a Gayer Gyula Általános Iskola környezetvé
delmi programját a szervezők 10 000 Ft-tal támogatták. (Ezt a 
pénzt mikroszkóp, növény- valamint állathatározók vásárlására 
fordítottuk.) 

A program folyamatos, szeptembertől szeptemberig tart és fel
öleli az egész év fontosabb környezetvédelmi eseményeit (ter
mészetjárások, Gayer-túra). Az iskolában folyó környezeti ne
velés célja az, hogy a kisiskolások és a felsőbb osztályosok szem
besüljenek a természettel és a környezettel. így sajátítják el azt 
a tudást, tesznek szert arra a képességre és készségre, hogy a 
környezetet mindig figyelembe véve gondolkodjanak és csele
kedjenek. 

Ahhoz, hogy az emberek, a tanulók összhangban élhessenek 
a természettel, meg kell ismerniük, meg kell tapasztalniuk. Na
gyon jól teljesítik ezt a feladatot a különböző kirándulások a 
környező élőhelyeken, és a biológia, földrajz, kémia órák. A 
természetben tapasztaltak amellett, hogy örömet szereznek, ki
elégítik a kalandvágyát és kapcsolatot teremtenek a természettel, 
jó lehetőséget kínálnak az emberi kíváncsiság feltámadására is. 

Ha valaki rádöbben arra, hogy egy mező nem csupán a tájba 
ékelt zöld folt, hanem növények és állatok sokfélesége, akkor 
ez a felismerés indíttatást adhat arra, hogy vele termé
szettudományos nézőpontból is foglalkozzék. Ez is az egyik célja 
a környezetvédelmi programnak, az érzelmi kapcsolat és a belőle 
született tudás jó alap a későbbi döntésekhez. 

Összességében a természettel, a mindennapi élettel való köz
vetlen kapcsolat napjainkban alapvető környezetvédelmi prob
léma. Emiatt is fontos a természettel kapcsolatos pozitív gon
dolkodásmód fejlesztése, és ezt nekünk az iskolában kell elkez
deni. 

Jankó Zoltánná 

Utánajártunk 
Milyen KRESZ-előírások 

vonatkoznak a segédmotoro
sokra? 

Több olvasónk is érdeklődött, 
hogy a KRESZ-módosítás 
mennyiben érinti a segédmoto
ros-kerékpárral közlekedőket -
különös tekintettel a bukósisak 
használatára és a jármű kivilágí
tására. ErŐss Elemér rendőr törzs
zászlós elmondta, hogy az új sza
bály lényege, hogy a segédmo

torkerékpárt mindig ki kell vilá
gítani napszaktól és látási viszo
nyoktól függetlenül - lakott te
rületen belül is. A bukósisak vi
selése csak lakott területen kívül 
kötelező, ami nem zárja ki azt, 
hogy lakott területen is használják. 
Felhívnánk viszont a segédmotor
kerékpár-vezetők figyelmét arra, 
hogy járműveiket kettő darab 
visszapillantó tükörrel kell ellátni. 
Tilos továbbá a személyszállítás, 
és nem szabad a motorhoz után
futót kapcsolni. -gyi 

Gyógyászati segédeszköz kereskedés 

* 

Csokonai 

Mi kas ~?- I 

Gábor Áron \ Gábor Áron Sportpálya 

Járókeretek, mankók, ágytálak. 
Minden betegellátással kapcsolatos 

eszköz, 

Orvosi vények beváltása Is. 
Telefon: 06/60/376-917. 

Celldömölk, Arad u. 19. 
NYITVA: hétfő-kedd-szerda: 16.30-18.30 

szombat: 8,00-12.00 
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PÁLYÁZAT 
A Gáyer Gyula Általános Iskola Diákönkormányzata és 

a Magyar Szakmai Munkaközössége 

IRODALMI PÁLYÁZATOT hirdet 

5-6., illetve 7-8. osztályos korosztály részére 
a Gáyer-hét kereten belül. 

A pályázat témája. A honfoglalás, és annak megünneplése 

A pályázat műfaja: Elbeszélés, monda, riport, lírai vers 

A pályázat terjedelme: max. 2 gépelt, vagy 4 kézzel írott 
A/4-es oldal 

A pályázat jeligés! 

Beadási határidő: 1996. április 30. 

A pályázatokat celldömölki és Celldömölk környéki 
iskolákból várjuk. 

Márciusi celli moziműsor 
Az előadások kezdete szerdán, csütörtökön és vasárnap 18 órakor, 

pénteken és szombaton 17 és 19 órakor. Műsoron: 
14- én: Nell, a remetelány. Színes, szinkronizált amerikai film. 
15- 17-én: Veszélyes kölykök. 
20-21-én: Sztracsatella. írta, rendezte és a főszerepet játssza: Kern 

András. Zene: Presser Gábor. 
22-24-én: A skarlát betű. Főszereplő: Demmi Moore. 
27-29-én: Pár lépés a mennyország. 
30-31-én: Don Jüan De Marco. Rendezte. Francis Ford Coppola. 

v^w 
Gazdag program a zeneiskolában 

Hagyományaihoz híven e hónapra is gazdag és változatos műsort 
állított össze a zeneiskola. 7-én a szombathelyi zeneiskola növendé
keinek hangversenyét hallhatták az érdeklődők. A hónap hátralévő 
részében viszont a következő koncertek lesznek: 

- 19-én (kedd) délután fél ötkor növendékhangverseny, 
- 23-án (szombat) 18 órától a Celldömölki Zenebarátok Köre Rácz 

Aladár zongoraművészt látja vendégül, aki Liszt-műveket fog előadni. 
A február végén megnyílt kiállítást, amely Káldy Lajos festmé

nyeiből mutat be egy válogatást, március végéig még megnézhetik 
a művészetbarátok. gy. 

<fr SPORT <fr eredmények - események <0> SPORT ^ | 

Úttörő kezdeményezés 

Kölyök Futball Vándor Kupa 
A 3-4. osztályos focipalánták 

részére első ízben meghirdetett 
tornára 1996. február 24-én ke
rült sor Celldömölkön a városi 
sportcsarnokban. Legyen bár kö-
lyökfoci vagy felnőtt Európa
bajnokság, a törvényszerűségek 
- még a „véletleneket" illetően 
is - mindig érvényesülnek. Mivel 
Jánosháza nem indult a celli ku
pán, ezért a kemenesmagasiak 
lettek a beugrók, akik annak 
rendje és módja szerint meg is 
nyerték a trófeát - éppúgy mint 
1992-ben a dánok a kontinens
bajnoki címet. Egy-egy tudato
san végrehajtott kombináció, 
ügyes megmozdulás, szemfüles 
gól és a csapatok lelkesedése 
mind azt bizonyította, hogy ér
demes minél korábbi életkorban 
elkezdeni a focisták képzését. 
Eredmények: 

Nemesszalók-Celld. 1. 1:1 
Kemenesmagasi-Egyházas-

hetye 1:0 

Celldömölk 2.-KüIsővat 2:0 
Celldömölk l.-Egyh.-hetye 2:0 
Kemenesmagasi-Külsővat 3:1 
Celldömölk 2.-Nemesszalók 

5:0 
Celldömölk 1 -Kemenesma-

gasi 0:1 
Celldömölk 2.-Egyh.-hetye 5:0 
KülsŐvat-Nemesszalók 0:1 
Celldömölk 2.-Kemenesma-

gasi 4:0 
Celldömölk l.-Külsővat 4:0 
Egyh.-hetye-Nemesszalők 0:2 
Celldömölk 2.-Celldömölk 1. 

2:0 
KülsŐvat-Egyházashetye 4:0 
Nemesszalók-Kemenesma-

gasi 0:0 
A kupát a Kemenesmagasi 

csapata (edzők: Sebestyén Zol
tán, Somogyi Géza) hódította el 
Nemesszalók (edző: Markos 
László) és a Celldömölk 1. (edző: 
Szabó István) gárdája előtt, a to
vábbi helyezéseken Külsővat 
(edző: Balhási István) és Egyhá-

zashetye (edző: Lórántfy Tibor) 
együttese osztozott. (A Pál Lé
nárd-Szabó István irányította 
Celldömölk 2. csapala minden 
mérkőzését megnyerte, de a 4-6. 
osztályosokból álló gárda verse
nyen kívül indult.) 

A toma különdíjait a felajánló 
Ziccer Sport képviseletében Bal
hási István adta át: az első he
lyezett csapat tagjai a vándorser
leg mellett valamennyien meze
ket vehettek át. A legjobb kapus: 
Zsédenyi Gábor (Egyházashetye) 
kapuskesztyűt kapott; a legjobb 
mezőnyjátékosnak, Dummel Dá
nielnek pedig egy kék-fekete In-
ter-mez lett a jutalma. A gólki
rály: Szabó Szilárd (Külsővat) 
futball-labdát vihetett haza. A 
kupa sikeréhez népes támogatói 
kör járult hozzá: a celldömölki 
önkormányzat, a CVSE és Ba
logh Zsolt a terembérlet átválla
lásával, a Korona presszó a mér
kőzéslabdával, a Csótárhús pedig 

Molyok Foci 
Vándor Kupa49S< 

a celli játékosok mezeit biztosí
totta. Rajtuk kívül a MÁVÉP-
CELL Kft., a CELLÉP Kft., a 
Ferrosüt Kft., Takács Attila gra
vírozó, a Sport büfé, a Ligeti 
presszó és a Mini ABC tette le
hetővé, hogy az üdítőktől a 
szendvicseken és az édességeken 
át a kupákig minden arra emlé
keztesse és ösztönözze a résztve
vőket, hogy jövőre ismét talál
kozzanak a celli parketten. A ren
dezvény igazolta, hogy erre a 
megyehatárokat is átívelő, úttörő 
kezdeményezésre feltétlenül 
szükség van. N. T. 

A CVSE labdarúgócsapatának tavaszi sorsolása 
Március 17. 15.00: Távközlés SE-CVSE 
Március 24. 15.00: CVSE-Kemenesalja 
Március 31. 15.00: CVSE-Sárvári Vasas 
Április 7. 15.30: Pecöl-Hozer-CVSE 
Április 14. 15.30: CVSE-Nagyrákos 

Április 21. 16.00: Kőrismenti-CVSE 
Április 28. 16.00: CVSE-Horvátzsidány 
Május 5. 16.30: Csákánydoroszló-CVSE 
Május 12. 16.30: CVSE-Táplán SE 
Május 19. 17.00: Uraiűjfalu-CVSE 

Május 26. 17.00: CVSE-Rábatótfalu 
Június 2. 17.00: Vasvár-CVSE 
Június 9. 17.00: CVSE-Pamut-Formen 
Június 16. 17.00: Kőszeg-CVSE 
Június 23. 17.00: CVSE-Nárai 
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Jöttödet várjuk... Vasi József £-4 34 

Az idei tél szokatlanul hosszú 
és megpróbáltató volt. Talán azt 
is mondhatjuk: olyan, amilyen
nek lennie kell. Idősebbek felem
legetjük, hogy igen, a mi gyer
mekkorunkban, akkor voltak az 
igazi telek. Nem azért láttuk 
nagynak a hókupacokat, az utak 
kézzel való kibontásakor kelet
kezett hófalakat, mert kicsik vol
tunk. Igazában a harmincas, 
negyvenes évek telei voltak meg
próbáltalak. Mi vidékről, 10-12 

kilométer távolságból jártunk 
Cellbe, iskolába. Naponta tettük 
meg az utat, az alsósági faluvé
gen még sapkát is cseréltünk, 
mert a polgáriskolai diáksapká
ban léptünk az iskolába. 

Az utóbbi évtizedekben az 
időjárás - ki tudja, milyen hatás
ra, befolyásokra - nem produkált 
kifejezetten megpróbáltató tele
ket. Voltak évek, hogy a kisgye
rekek egy-két éves korukban is 
alig láttak havat. Az idén újra 

Tavaszi csapongás 
Nézd, hogy tobzódik a dombon az élet! 
Duzzad a vágyban száz kéjelgő ág. 
Tüzelő ölét betelni kitárja 
szinorgiázó millió virág. 

Bódult a hegyünk - nézd - részegen rikkant, 
dalol a lomb közt az ajzott madár. 
Szeretkezés szít a perc ölén párzási, 
hogy szüljön majd az asszonyölÜ nyár. 

Ne hidd, hogy a rétek milljó virága 
csábos rufiába érted öltözött 
önszerelmében fia-gyilkos ember. 
Senki vagyunk e szent nemzők között. 

ők az utódért, új létért szeretnek. 
Ezért győnyörü-szép-szent ez a nász! 
Kell, hogy legyen, aki új tavaszt ér. Bár 
durrogtat ostort még a tél-kanász, 

tárd csak ki boldogan lét-termő öled 
rózsaszín, fehér, sok milljó szirom. 
S én e méhdongás-telt bő vágyú nászban 
baktató versem im nektek írom. 

Lehet, fagy fojt majd, vagy jégeső Öl meg, 
tán szomjhalállal veszt el az aszály, 
mentsd a szülötted, hogy az új tavasszal 
nász-szín ruhában bódítson a táj. 

Ballagó perceim csosszanva mennek... 
elharangozták régen a delem... 
abortált álmok nem születnek újra... 
üzlet itt élet, tavasz, szerelem... 

visszatért a tartósabb, igazi tél. 
Szerencsére az erős északi szelek 
túlzott hófúvásokat nem okoztak, 
mérsékeltebb volt a légmozgás. 
A Berzsenyi által említett Boreas 
távolabb rohamozott. / Zúg im
már a Boreas Kemenes fölött, / 
Zordon fergetegek rejtik el a na
pot, / Nézd a Ság tetejét, hófu-
vatok fedik, / S minden bús te
lelésre dőlt. (Horác) 

Azért az idei tél sem volt akár
mi. Hosszú és a mai időkben 

költséges, kimerítő. Már nagyon 
várjuk a tavaszt, a szintén szen
vedő madarak hangját, a táj, a 
mezők ébredését. A szőlősorok
ban a metszőollók csettegő hang
ját, a tavaszi ébredést. 

A vágyakozó hangulathoz ta
lán i l l ik a közölt fotó, rajta a 
hegy szép vonulata, előtérben a 
libacsalád, a méltóságos csend
élet. 

Dala József 

Elza néni 
receptje 

W2 

Gyors, kevert süti. Hozzáva
lók: 1 csésze kristálycukor, 2 egész 
tojás, 6 evőkanál étolaj, 1/2 csésze 
tej. Ezeket az anyagokat addig ke
verjük, amíg a cukor elolvad. 

2 csésze lisztbe teszünk 1 sütőport 
(vagy 1/2 csomag sütőport és 1 mok
káskanál szódabikarbónát, ekkor ke
vésbé „sütőporízű"), és az előző cuk
ros anyaghoz keverjük. 

Ez az alaptészta sárrá színű, 
amit többféleképpen variálhatunk: 

- ha kimagozott cseresznyét, 
meggyet, darabolt gyümölcsöt ke
verünk hozzá, csümölcsös tésztánk 
lesz, 

- ha csak kakaót adunk hozzá, 
kakaós lepényt kapunk, 

- ha darált diót keverünk bele, 
diós lepényt tehetünk az asztalra, 

- ha 3/4 részét simán, sárgán 
öntjük a zsírozott, lisztezett tepsi
be, és a visszamaradó anyaghoz 
néhány kanál kakaót keverünk, 
amit kanalanként elszórva adunk a 
tepsiben lévő anyaghoz, akkor 
„nap-est" sülit kapunk, de ezt fel
tétlenül fánkszaggatóval félhold 
alakúra szaggassuk ki sütés, illetve 
a sütemény kihűlése után. 

Főzőcske rovatunk továbbra 
is várja a kemenesaljai házi
asszonyok receptjeit, főzési, sü
tési tanácsait az Üj Kemenesalja 
címére a celldömölki polgármes
teri hivatalba. 

A SAVARIA TOURIST 
ÜDÜLÉSI AJÁNLATAI OLASZORSZÁGBAN 

Üdülés: 
LIDO Dl JESOLO-n - a Malibu Beach Kempingjében 

május 15-étől, egész nyáron szeptemberig 
már: 8000 Ft-tól, 

BELLAVIA-n - (Rimini mellett) - szintén: 8000 Ft-tól, 

JESOLO-n apartmanokban - már: 5000 Ft-tól 
L E H E T KÉNYELMESEN ÜDÜLNI. 

Jelentkezésüket várjuk: 
a Savaria Tourist irodájában, Celldömölkön, 
Széchenyi u. 7. sz. alatt. 
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Többször csak egy hajszál hiányzott a bajnoki címhez 

Reflektorfényen kívüli háttércsapat? 

Az NIÍ Il-es férfi kézilabdacsapat ár
nyékában működik a megyei bajnok
ságban hosszú ideje meghatározó sze
repet játszó nöi együttes, Lgy magára 
valamit is adó sportegyesületnek még a 
mai pénzszűke világban is illik nöi szak
osztályt fenntartania, de vajon ezen kí
vül vannak-e fejlődési lehetőségek a ki 
csit parkolápáyára helyezett sportág
ban? A kérdésre Salamonná Csótár Ad
rienn játékos-edzővel kerestük a vá
laszt. 
- Felvezetésként néhány szót ejtsen magá

ról, hiszen Ön a csapat összetartójának és 
oszlopos tagjának számít. 

Celldömölkön kezdtem kézilabdázni az 
Eötvös iskolában Szöszi néni szárnyai alatt, 
és még általános iskolás koromban a 
CVMSE-hcz igazoltam. Tizenhat évesen 
dr. Gál László edző (ma a BDTF főigaz
gató-helyettese) kérésére iskolát váltottam 
cs a CBDG-ből Szombathelyre kerültem. 
A Nagy Lajos Gimnázium kollégistájaként 
a tanárképző főiskola gárdájában játszot
tam hosszú éveket az NB II-ben. 1991-ben 
szereztem biológia-testnevelés szakos dip
lomát Szombathelyen. Jelenleg a Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumban tanítok cs másod
éves vagyok a Testnevelési Egyetem leve
lező tagozatán. 

- Mikor került vissza Celldömölkre? 
•0- A főiskola elvégzése után vettem át a 

cellí csapatot. Előttem Vargyai Judit foglal

kozóit a játékosokkal. Jó cgyüllcsl kaplam, 
több idősebb, tapasztal! kézilabdázóval. Mos
tanában nlacsony az átlagéletkor, elsősorban 
az Eötvös iskolára épülő. Molnár János ne
vével fémjelzett folyamatos utánpótlás-kép
zés következtében. Ilyen szinten, ahol mi ját
szunk, különben is a 20-21 év körüli időszak, 
a munkábaállás és a családalapítás nagy, sok
szor visszafordíthatatlan törést okoz a sport
pályafutás alakulásában. 

- Hogyan szerepel az együttes a megyei 
bajnokságban? 

• 1992 óla állandóan a dobogón végzünk, 
és löbbször csak egy hajszál hiányzott a baj
noki címhez. 11 gárda közül jelenleg a 3-4. 
helyen állunk, kicsit gyengébben a korábbi 
eveknél, de erősödött és kiegyensúlyozottabb 
lett a mezőny. Az első öt hclyezelt színvo
nalas, izgalmas meccseken dönti cl a pontok 
sorsát, ezért érdemes a közönségnek női mér
kőzésekre is járni. Képesek vagyunk az él
lovas legyőzésére, de ugyanakkor értékes 
pontokat hullajtunk el a nálunk gyengébbek
kel szemben. Ennek oka részben az, hogy a 
13-14 fős keretből valójában hét játékosra 
számíthatok, mivel jónéhányan vidéken ta
nulnak/dolgoznak, és így a heti két edzés kö
zül csak a péntekin gyakorolhat együtt a tár
saság. Örömmel várjuk a sportág iránt kedvet 
érző fiatalok, illetve a korábbi aktív játékosok 
jelentkezését nálam a gimnáziumban, vagy 
a keddi és pénteki edzésnapokon a városi 
sportcsarnokban. 

- Kik a korábban említett meghatározó 
emberek a gárdában? 

• Kiss Annamária nagyon lehetséges ka
pus cs komoly feladatok várnak rá, hiszen 
másik portásunk, Lenti Eszter Szentgotthárd
ra kerüli, és nem lud rendelkezésre állni, pe
dig a megyeiben nekünk voltak a legjobb há
lóőreink. Geigcr Szilvia sérüli, a bcállós Gci-
ger Csilla az NB 11-cs Ikervárhoz igazolt. 
Játckos-edzŐkcnt az a véleményem, hogy jó 
íenne magam hclyctl kinevelni egy irányító-
átlövő vezéregyéniségei a csapalban. Balogh 
Bibiána egyre érettebb teljesítményre képes 
cs biztató, hogy nemrégiben Fertőszcnlmik-
lóson nyertünk felkészülési tornát, ahol ő lelt 
a legeredményesebb játékos. Vórum Eszter, 
a csapatkapitányunk rendelkezik talán a leg 
jobb labdaérzék kel, Foglszingcr Csilla sokai 
fejlődött, Söptci Judil pedig az egyik leglel
kesebb az együttesből. 

- Milyen jövője lehet városunkban a nő 
kézilabdának? 

-v- Celldömölkön igazán a férfi kézilabdá 
nak van hagyománya, de az új sportvezetés 
ígéretet telt arra, hogy feljutásunk esetén biz
tosítanák számunkra a szükséges támogatást. 
Az 1995/96-os idényre új mezeket kapott az 
cgyütlcs az áfész-tól, a rövidnadrágokat Ba 
logh Zsolt (egyik fő támogatónk) bocsátotta 
rendelkezésünkre, a Sághegyalja MgTsz pe
dig a terembérlethez nyújt segítséget. Vala
mennyiünknek jólesik Szabó Lóránt szakosz
tályvezető felénk irányuló figyelme és Lő-
winger György technikai vezető segítsége. 
Hangsúlyozom, hogy bár játékosállomá 
nyunk egyelőre nem üti meg az NB Il-es mér 
cét, de viszonylag kis befektetéssel jó ered 
ményekre lehetnénk képesek a nemzeti har 
madosztályban is. Németh T 

Asztalitenisz 
A városi diáksport bizottság március 2-án a Gáyer iskola torna

termében rendezte meg az 1996. évi alapfokú asztalitenisz-bajnok
ságot. A verseny a Berzsenyi iskolások fölényében zajlott. 

Eredmények: Lányok: 5-6. osztály: 1. László Gabriella, 2. Ko
vács Katalin, 3. Nóvák Adrienn. 7-8. osztály: 1, Agárdi Renáta, 2. 
Tóth Veronika, 3. Bodör Anita. Fiúk: 5-6. osztály: 1. Tóth Imre, 
2. Biczó Attila, 3. Herczeg Gábor. 7-8. osztály: 1. Nagy Zoltán -
CBG, 2. Lempek Róbert, 3. Portschy Dániel - CBG. 

(Akiknél nem közöltük az iskolát, azok a Berzsenyi iskola ver
senyzői.) 

Kézilabda 
A győri Balázs Béla Általános Iskola által megrendezett I I . kor

csoportos fiú kézilabdatomán a celliek a második helyen végeztek. 

Igazi sportcsemege 

Asztaliteniszezők-labdarúgók 
Igazi sportcsemegére került sor február 29-én: a CVSE labdarúgó 

kihívták az asztaliteniszezőket, hogy egymás sportágaiban is ösz 
szemérjék a tudásukat. Az első felvonásban a kaucsuklabdások él 
vezhették a házai pálya előnyét, de a lelkesen küzdő vendégek ha
talmas küzdelemre késztették Őket. A Balázs Béla, Balázs Gyulí 
ölbei Péter, Pázsi András összeállítású asztaliteniszezők 12:4-r 
győztek a Gasztonyi Csaba, Huszár Tamás, Nagy Antal, Sebestyé: 
Attila felállású labdarúgók ellen. A történelmi hűség kedvéért kö 
zöljük az utóbbiak nyertes mérkőzéseinek eredményét: Huszár-Ba 
lázs B. 2:0; Gasztonyi-Balázs B. 2:1; Gasztonyi-Balázs Gy. 2:1 
Sebestyén-Balázs Gy. 2:1. 

A sportágak közötti kapcsolatok erősítését szolgáló találkozó 
visszavágóját kispályás labdarúgó-mérkőzés keretében a közeljövő 
ben rendezik meg. 

-tht 
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